
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 7 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 27. 6. 2016

Přítomni :  Leitner, Večeřa, Kolesa, Brabec, Bartoš, Mašek, Kříž, Hodák,

Omluveni: 
Nepřítomni: Slabý, 
Hosté: p. Peřinka (předseda KR), p. Kučma (člen KM)

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 6

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Vyhodnocení soutěží dospělých

5. )  Soutěže 2016/2017

6. )  Příprava losovacího aktivu

7. )  Rozpis soutěží – návrh

8. )  Různé

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem zasedání.

VV schvaluje za ověřovatele zápisu Bartoše Jana a Večeřu Milana.

2. ) p. Kolesa se vyjadřuje k delegaci rozhodčích na poslední hrané kolo okresních soutěží a kontrole účtování 

nákladů rozhodčími

Okresní finále přípravek – p. Kučma informuje o průběhu, účast pouze čtyř oddílů, přeborníkem okresu se 

staly Prosiměřice

Turnaj Grassroots Day v Dobšicích – turnaj nejmenších nadějí, vítězství Hluboké Mašůvky

70. výročí fotbalu v Bohuticích – zúčastnil se p. Leitner a p. Kolesa, kladně hodnocené

80. výročí fotbalu v Únanově – zúčastnil se p. Večeřa

Spolupráce se Znojemským pivovarem – jednání proběhlo za účasti p. Večeři a p. Leitnera – zástupce 

partnera bude pozván na losovací aktiv a bude prezentován jako partner mužského fotbalu na okresu 

Znojmo

Krajské finále přípravek – Blansko 21. 6. 2016 – zúčastnily se Prosiměřice a Tasovice

3. ) Došlá pošta:

Pozvánka na 70. výročí od založení fotbalového oddílu TJ Suchohrdly u Miroslavi – VV schvaluje plaketu 

– zúčastní se p. Leitner

Pozvánka na 70. výročí od založení fotbalového oddílu TJ Olbramovice – VV schvaluje plaketu – zúčastní 

se p. Leitner

Opatření výkonného výboru FAČR ohledně přestupu hráče ve své věkové kategorii

Nabídka míčů Nehoda – VV bere na vědomí

Web fotbal.cz – schválení umístění partnerů na web www.fotbal.cz v sekci OFS Znojmo



4. ) Vyhodnocení soutěží dospělých:

p. Večeřa konstatuje, že soutěže byly všechny dohrány dle TL, postupující a sestupující jsou uvedeny 

v tabulce níže.

SOUTĚŽ SESTUPUJÍCÍ POSTUPUJÍCÍ 
I. třída Jezeřany – Maršovice Hevlín
OP Miroslav B, Jaroslavice A Starý Petřín, Vlasatice
III. třídy Jiřice, Hluboké Mašůvky, Čejkovice Moravský Krumlov C, Dyje, Únanov B

do III. třídy mimo pořadí Havraníky
Žáci do KS FK Znojmo 

VV schvaluje neúčtovat poplatek za mimořádný postup do III. třídy oddílu Havraníky a pro SR 2016/2017 

bude bod mimořádné poplatky za postup z RS vymazán 

5. )  Soutěže 2016/2017:

       p. Večeřa seznamuje VV s rozdělením družstev mužů a dorostu do jednotlivých skupin pro SR 2016/2017 –

VV bere na vědomí

VV schvaluje účast Troskotovic v okresních soutěžích OFS Znojmo

p. Leitner informuje o zařazení družstev okresu Znojmo do soutěží řízených JmKFS

p. Kučma předkládá návrh rozdělení do soutěží v soutěžích mládeže – VV bere na vědomí

VV schvaluje předloženou termínovou listinu OFS pro podzimní část soutěže

6. )  Příprava losovacího aktivu:

Losovací aktiv OFS se koná 1. 7. 2016 od 17:00 hod. v restauraci „U Polehňů“ v Příměticích

Ocenění funkcionářů na losovacím aktivu – VV schvaluje ocenění funkcionářů na losovacím aktivu –

sekretář zajistí objednání odměn

7.)   Rozpis soutěží - návrh:

p. Večeřa předložil návrh RS OFS Znojmo pro SR 2016/2017 – poukazuje na některé zásadní body tohoto 

rozpisu – bude k dispozici v elektronické verzi

8.)  Různé:

VV schvaluje nákup aparatury pro potřeby akcí OFS Znojmo

p. Kučma pojednává o schůzce trenérů výběrů OFS – U13 Hýbler Jaroslav, Kotlán Jiří, U12 Fiala Karel, 

Dvořák Václav, U11 Kučma Pavel, Samek Milan – VV schvaluje

Sekretář seznamuje VV se stavem podúčtů oddílů okresu Znojmo

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 1. 8. 2016 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo.

     

  
Zdeněk Leitner v. r.                                              Roman Švarc

       předseda O F S                                 sekretář OFS




